
K Ú P N A Z M L U V A 
v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

¿"o SÍLofl 

1. Predávajúci: 
Sídlo: 
IČO: 
IČ DPH: 
Číslo účtu: 
Zastúpenie: 
Registrácia: 

2. Kupujúci: 
Sídlo: 
Stredisko: 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Štatutárny zástupca: 
Zodpovedný za zmluvné 
Telefonické spojenie: 

ZMLUVNE STRANY 

FALPRIT, s.r.o. 
Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza 
36315435 
SK2021550278 
6615975004/1111 Unicredit Bank Slovakia, a.s. 
Ing. Sormanová Anna 
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, 
oddiel Sro, Vložka č. 12330/R 

a 
Správa ciest Trenčianského samosprávneho kraja 
Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
Správa a údržba, Priemyselná 4, 971 01 Prievidza 
37915568 
SK2021764767 
Dexia Banka 
7320236102/5600 
Ing. Lališ Stanislav, riaditeľ SCTSK 

vzťahy: Vážny Vladimír, vedúci SCTSK SÚ Prievidza 
046/5120333 

Právna forma: Príspevková organizácia, zriadená Trenčianskym samosprávnym 
krajom zriad ovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 28. 10. 2003 
a štatútom SC TSK zo dňa 1. 1. 2004, dodatkom č. 1/2006 
k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006. 

I. Predmet zmluvy 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu /množstvo, názov, resp. podrobnejšie údaje 
špecifikujúce tovar, ktorý má byť predmetom kúpy - pracovné náradie/ a kupujúci sa zaväzuje 
tento predmet od predávajúceho prevziať. 
Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve. 
Termín trvania zmluvy: od podpísania - do 31.5.2012, prípadne do vyčerpania limitu na zákazku 
s nízkou hodnotou. 

II. Dohodnutá cena 

Cena tovaru je dohodnutá v zmysle cenovej ponuky. Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy 
zaplatiť hodnotu, na ktorej sa obe zmluvné strany dohodli, a to najneskôr 30 dní od prevzatia 
predmetu kúpy. 

III. Dodacia lehota 

Dodacia lehota predmetu kúpy je do 7 dní od prijatia objednávky. 

IV. Povinnosti predávajúceho 

1. Vyzvať kupujúceho k prevzatiu predmetu kúpnej zmluvy. 
2. Odovzdať predmet kúpnej zmluvy v čase a mieste, na ktorom sa obe strany dohodli. 
3. Odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie. 

1 



V. Povinnosti kupujúceho 

Zaplatiť za predmet kúpnej zmluvy cenu v zmysle bodu II. a prevziať dodaný predmet. 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skutočnosti o predmete kúpy. 
2. Kupujúci vyhlasuje, že s predmetom kúpy sa oboznámil a súhlasí s jeho kúpou. 
3. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana po dva. 
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
5. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
6. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike. 

d ň a 

- F s l I p r i t s . r . O 
Poľnohospodárov 6 

„ 01 P R I E V I D Z A 
•^O: 36 315 435, IČ DPH: SK202155027 

Tel.: 046/5422 267 

kupujúci 
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